JAZZINEC 2020
Pořadatel: Alternativa pro kulturu, z. s., spolupořadatel: UFFO za podpory města Trutnova,
Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR
Festival se koná pod záštitou starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce a Rady
Královéhradeckého kraje

JAZZINEC odstartuje legendární JOHN SCOFIELD
To nejlepší na úvod? Pro někoho asi ano, ale program Jazzince je natolik pestrý a výjimečný, že to
rozhodně nebude vrchol jediný. Čeká nás ještě GoGo Penguin, The Chilean Project, ale i Maceo
Parker!!! Teď si ale představíme únorové koncerty:

JOHN SCOFIELD - SOLO KONCERT, JEDINÝ V ČR!
čtvrtek 6. 2. ** UFFO ** 19:00
Legendární kytarista s vlastním, inovativním stylem. Je několikanásobným držitelem Grammy a
mnohokrát byl vyhlášen kytaristou roku časopisy Down Beat nebo Guitar Player. Bývá označován
za pokračovatele odkazu Milese Davise (se kterým hrál) a spolupracoval s dlouhou řadou dalších
kolegů, mezi nimiž jsou například Pat Metheny, Herbie Hancock, Medeski, Martin & Wood, Chet
Baker, George Duke nebo Brad Mehldau.
Některé jeho desky (Übedrjam, Up All Night) naprosto zásadně ukazují další směřování jazzových
fúzí. Na Jazzinci poprvé v ČR představí svůj nový projekt - vystoupí bez kapely - sólo koncert.
Intimní vystoupení, kde John Scofield představí vlastní intepretaci svých oblíbených jazzových,
rockových a country skladeb, stejně jako své autorské kompozice.

JEFF ALKIRE QUARTET (USA, CZ)
ALLISON WHEELER Q. (USA, CZ)
čtvrtek 13. 2. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00
Saxofonový virtuóz, o jehož brilantní hru se opírají hvězdy jako Ray Charles, John Lee Hooker,
Terry Gibbs, Joe Farrell & Charlie Haden. Vystudoval Berklee College of Music a California
Institute of the Arts, kde dosáhl akademického vzdělání úrovně B.F.A. a M.F.A. Spolupracoval
také např. s Esperanzou Spalding a dalšími současnými prvotřídními muzikanty. Tento saxofonista
o své hudbě říká: Není to nutně o notách, které hrajeme. Je to vlastně o myšlenkách, které se
snažíme sdělit, a o pokoře, kterou tím vyjadřujeme. Jeff disponuje krásným a sytým tónem svého
nástroje. V jeho česko-americké kapele ho doprovodí nám dobře známí a osvědčení hudebníci americký klávesista Benny Lacker, basista Tomáš Liška a bubeník Tomáš Hobzek.
Moderní jazzová zpěvačka, pedagožka a skladatelka z kalifornského Monterey spolu s českými
hráči nás přesvědčí, proč se Allison stala držitelkou řady cen, například loňského ocenění
prestižního časopisu Down Beat za Vysokoškolského vokalistu roku 2018 a v kategorii Absolvent
získala tři další ceny (2016, 2017, 2018) jakožto členka Vocal Lab – předního vokálního ansámblu

univerzity. Allison měla tu čest vystoupit po boku hvězd jako mj. New York Voices, Aubrey Logan
a Vertical Voices. Allison Wheeler doprovodí pianista Daniel Bulatkin, se kterým plánuje natočení
debutového alba, bubeník Petr Nohavica a jeden z nejuznávanějších českých jazzových hudebníků
– kontrabasista Robert Balzar.

PRIME TIME VOICE
čtvrtek 20. 2. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00
Čirá radost a hudba s nadhledem a humorem – takový je záměr vokálního seskupení Prime Time
Voices s akustickou doprovodnou skupinou. V nápaditých úpravách zpívají a hrají skladby od
swingu a filmových melodií až po Chicka Coreu nebo Pata Methenyho. Spolupracovali třeba
s Milošem Formanem, Ondřejem Havelkou a Karlem Gottem. A vystupovali až v newyorské
Carnegie Hall. Dana Šimíčková soprano, Taťána Roskovcová mezzosoprano, Marta Marinová alto,
Jiří Kovář guitar, Jaroslav Šimíček acoustic bass, Jan Dvořák drums, David Fárek sax j. h.

MARIANNE SOLIVAN & WALTER FISCHBACHER TRIO (USA, CZ)
DOROTA BAROVÁ & TELLEMARK – 20 LET VÝROČÍ!
pátek 28. 2. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00
Marianne Solivanse rychle stala jednou z nejstrměji stoupajících jazzových zpěvaček na newyorské
jazzové scéně. Patří mezi nejslibnější jazzové zpěvačky nového tisíciletí, má vzácnou schopnost
vybrat repertoár tak, aby své publikum neunavovala obehranými klišé jazzových standardů. Každé
její nové album je navýsost zajímavé. Marianne si sice nepamatuje iniciační okamžik, který ji
přivedl k jazzu, jemuž se dnes věnuje, ale říká: „Prostě mne to jednou samo nakoplo.“ Je to ta
stejná ryzost prohlášení, jež charakterizuje i její hudební styl. Neomylný swing Elly Fitzerald,
odvaha Betty Carter, střídmá věcnost Carmen McCrae, to vše najdete v hlase Marianne Solivan,
kterou doprovodí klávesista Walter Fischbacher, kontrabasista Petr Dvorský a bubeník Ulf Stricker.
Dorota Barová & Tellemark – 20 let výročí!
Spojení dvou improvizačních osobností se zpěvačkou Tara Fuki a Vertigo Quintetu Dorotou
Barovou vytváří hudbu plnou zajímavých ploch a fascinujících barevných světů a nálad. V kapele
se potkává mužský i ženský princip, hudba tu nemá předem pevně stanovená pravidla, jedná se o
improvizační proces tří mimořádných osobností.
Dorota Barová - violoncello, zpěv, Pavel Hrubý - saxofony, Tomáš Reindl - perkuse, tabla, bicí
nástroje.

BIG BAND GUSTAVA BROMA + BETTY SEMPER (80 LET KAPELY!)
úterý 3. 3. ** UFFO ** 19:00
Americký časopis DownBeat ho zařadil mezi 10 nejlepších big bandů světa. Na jeho
koncertech hostovaly největší hvězdy jazzu i popu jako Dizzy Gillespie, Diana Ross and The
Supremes, Ray Conniff, Ray Charles, Liza Minnelli, James Morrison, New York Voices či
Zbigniew Namyslowski. Legendární kapelník Gustav Brom odevzdal před svým odchodem
taktovku do rukou dirigenta Vlada Valoviče. Pod jeho vedením hrají „bromovci“ nejen
známé swingové skladby, ale i výtečné vlastní kompozice. Hlavním hostem večera bude
americká zpěvačka Betty Semper.

Další program:
12. 3. Steve „Big Man“ Clayton & The Wild Bluesmen (UK, De, Cz)
19. 3. Pilgrim (Che)
Iva Marešová/Yasinski/Vašíček
28. 3. Finále
The Chilean Project (Christian Gálvez (Bass), Alejandro Espinosa (Drums), Cristián
Cuturrufo (Trumpet) and Nelson Arriagada (Cello))
GoGo Penguin (UK)
Karel Růžička & Clarence Penn feat. Tomáš Baroš & Piotr Wylezol (USA, PL, CZ)
Libor Šmoldas NYC TRIO (feat. Adam Nussbaum and Jay Anderson) (USA, Cz)
Předávání cen 7. ročníku JAZZ WORLD PHOTO
4. 4. Maceo Paker - It’s All ABout Love!
16. 4. Zeurítia (CZ, It)

